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TematykĊ czterech Īywioáów, niezwykle bogatą w swej symbolice i obecną
w ¿lozo¿i róĪnych kultur, podejmowaáo w swojej twórczoĞci wielu artystów. Budowanie wiedzy o przyrodzie, jakie rozpocząá czáowiek juĪ w epoce staroĪytnej,
zaowocowaáo czteroczáonową koncepcją Īywioáów (ziemia, woda, powietrze,
ogieĔ), którą po raz pierwszy skonkretyzowaá Anaksymander z Miletu, a rozwinąá Empedokles z Akragas1. Liczba cztery, mająca swoje rozliczne interpretacje,
równieĪ i w Ğredniowiecznym sposobie myĞlenia, uksztaátowaáa wyobraĪenie Īywioáów, a odnaleĨü ją moĪna w wielu pracach oraz ideach sáynnych myĞlicieli (na
przykáad u Ğw. Augustyna2). Mając na uwadze siáy przyrody, które wspóáistnieją
obok czáowieka, zarówno w kontekĞcie pozytywnych ich oddziaáywaĔ, niezbĊdnych dla jego egzystencji, jak i zagraĪających i niszczących jego otoczenie, Īy1
S. ZiĊba, Czáowiek syntezą czterech Īywioáów, [w:] Obraz i Īywioáy, red. M. U. Mazurczak,
M. ĩak, Lublin 2007, s. 13; koncepcja Īywioáów obecna byáa nie tylko u Greków, zgáĊbiano ją
w wielu kulturach, czego przykáadem moĪe byü kultura chiĔska, w której funkcjonuje piĊü elementów: ziemia, woda, ogieĔ, drzewo, metal.
2
J. Widomski, Ontologia liczby. Wybrane zagadnienia ontologii liczby w Ğredniowieczu i staroĪytnoĞci, Kraków 1996, s. 95.
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wioáy rozbudzaáy i ksztaátowaáy wyobraĨniĊ wielu twórców. Wszak ogieĔ to ciepáo i Ğwiatáo, ale równieĪ poĪar i zniszczenie, woda zaĞ utrzymuje przy Īyciu, ale
i zatapia, z kolei wiatr oĪywia, ale teĪ sieje zniszczenie; podobnie ziemia – jest
matką bogactw, a jednoczeĞnie ukrywa niszczycielskie siáy drzemiące w swojej
tajemniczej gáĊbi.
Analiza tego zagadnienia moĪe dotyczyü szerokiego ujĊcia: począwszy od
aspektów religijnych, ¿lozo¿cznych, teologicznych, poprzez obserwacjĊ samej
przyrody, po naĞwietlenie związków owych czterech Īywioáów z róĪnymi rodzajami sztuki, takimi jak architektura, malarstwo, rzeĨba, literatura czy muzyka,
które odzwierciedlają natchnienie twórcy. I wáaĞnie taki „báysk natchnienia” objawiá w romantyzmie z niespotykaną dotąd siáą sedno poezji, malarstwa, muzyki,
religii i ¿lozo¿i. Trudno dziĞ – jak akcentuje Bohdan Pociej – interpretowaü idee
tej epoki bez odwoáywania siĊ do wzlotów wyobraĨni malarskiej i „niepodobna
zrozumieü istoty romantyzmu bez muzyki, bez jej nadsáownej mowy i nadpojĊciowej wymownoĞci”3.
Gáównym zaáoĪeniem niniejszego artykuáy jest ukazanie obecnoĞci Īywioáu
wody – jednego z czterech ogniw eksponowanego kwartetu Īywioáów – w dzieáach róĪnych twórców, traktujących wodĊ jako bezpoĞrednie Ĩródáo inspiracji
lub teĪ podejmujących tĊ tematykĊ z innych przyczyn. PrzyĞwiecaü nam bĊdzie
zarazem intencja, aby na przywoáane utwory muzyczne – stanowiące pierwszoplanowy obiekt zainteresowania – spojrzeü przez pryzmat ich korespondencji
z innymi dziedzinami: przede wszystkim z architekturą i malarstwem, czĊĞciowo
równieĪ z rzeĨbą i literaturą. WaĪnym teĪ celem zaprezentowanego dyskursu bĊdzie wskazanie moĪliwoĞci wykorzystania okreĞlonych treĞci w dydaktyce interdyscyplinarnej, programy bowiem nauczania przedmiotu muzyka w polskiej
szkole niejednokrotnie odwoáują siĊ do wielorakich dzieá artystycznych tematycznie związanych z Īywioáem wody.

Artystyczna strona inspiracji
Inspiracja jako termin licznych de¿nicji sáownikowych akcentuje wiele kontekstów znaczeniowych; nazywamy ją natchnieniem, inwencją, zapaáem twórczym4. Niewątpliwie inspiracja pobudza aktywnoĞü odkrywczą artystów i wpáywa na jakoĞü powstających w jej wyniku dzieá. Jak zauwaĪa Jacek Szerszenowicz, takich kontekstów moĪna wymieniü kilka, m.in.: inspiracje mogą wynikaü

3
4

B. Pociej, Z perspektywy muzyki, Warszawa 2005, s. 195.
Sáownik wyrazów obcych, red. J. Tokarski, Warszawa 1978, s. 308.
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z rodzącej siĊ energii, determinującej dziaáanie twórcy; mogą wypáywaü z chĊci
przekazania jakichĞ treĞci, mogą coĞ sugerowaü, roznieciü itd. MoĪe byü to zatem
„proces kreatywny, prowadzący do nadania dzieáu sztuki okreĞlonych jakoĞci,
cech konstrukcyjnych lub treĞci ideowych”5. Efektem inspiracji moĪe byü naĞladowanie bezpoĞrednio konkretnych brzmieĔ rzeczywistoĞci w postaci „malarstwa dĨwiĊkowego” (w myĞl teorii mimesis) bądĨ teĪ ukazanie ekspresji uczuü
wywoáanych pod wpáywem róĪnych bodĨców zewnĊtrznych. Nasuwa siĊ tutaj
znany wszystkim przypadek Modesta Musorgskiego i jego Obrazków z wystawy,
gdzie natchnieniem staáa siĊ poĞmiertna wystawa prac przyjaciela. Wáadysáaw
StróĪewski, pisząc o inspiracji wywoáanej przez sztukĊ, odróĪnia inspirowanie
pochodzące z róĪnych dziedzin oraz inspiracje twórcze w ramach tej samej dziedziny. O ile pierwszy przypadek zostaá przywoáany powyĪej, o tyle drugi rodzaj
inspiracji moĪe dotyczyü przetwarzania tego samego tematu w malarstwie lub
teĪ mody¿kacji róĪnych wariacji na nowe – zaczerpniĊte z pomysáów innych
twórców – tematy6. W przypadku utworów muzycznych inspiracja moĪe wynikaü z konkretnych treĞci pozamuzycznych, stanowiących warstwĊ programowo-literacką nowo powstającego dzieáa, co propagowano szczególnie w XIX wieku,
jako odzwierciedlenie idei korespondencji sztuk7. StróĪewski w cytowanych rozwaĪaniach systematyzuje róĪne rodzaje i typy inspiracji. WĞród nich wymienia
jako pierwszą tĊ, która uzaleĪniona jest od czynnika inspirującego: „odgórną”
– natchnioną. NastĊpnie wskazuje na istnienie m.in. inspiracji sáabej i mocnej,
pozytywnej i negatywnej, inspiracji inicjującej oraz ciągáej; w dziedzinie sztuki
moĪe to byü inspiracja twórcza, która prowadzi ku oryginalnym, nowym dzieáom, oraz nietwórcza, objawiająca siĊ biernym przekazem. MoĪna wreszcie wyodrĊbniü rodzaje inspiracji w zaleĪnoĞci od rzeczywistoĞci, w której wystĊpuje;
mamy wiĊc np. inspiracjĊ religijną, moralną, naukową, artystyczną8.
Poznanie problematyki inspiracji wydaje siĊ istotne z punktu widzenia gáĊbszego zrozumienia muzyki9. Szczególnie dotyczy to wáaĞnie doby romantyzmu,
kiedy – dziĊki rodzącym siĊ wówczas teoriom ¿lozo¿cznym – uĞwiadomiono
sobie problem inspiracji transcendentnej w muzyce. Poszukując impulsów przyczyniających siĊ do powstawania dzieá i dąĪąc do zrozumienia jĊzyka muzyki,
a takĪe sztuki w ogólnoĞci, zechcemy dostrzec takie powiązania miĊdzy dziedziJ. Szerszenowicz, Inspiracje plastyczne w muzyce, àódĨ 2012, s. 22.
W. StróĪewski, O pojĊciu inspiracji, [w:] Muzyka Krzysztofa Pendereckiego. Poetyka i recepcja, red. M. Tomaszewski, Kraków 1996, s. 12.
7
Szerszenowicz, op. cit., s. 21.
8
Por. StróĪewski, op. cit., s. 15.
9
Por. np. R. Rozmus, O Ĩródáach inspiracji w muzyce. W perspektywie wieków, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skáodowska. Artes” 8: 2010, zesz. 2, s. 167-186.
5
6
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nami artystycznymi, które mogą w istotnym stopniu podnieĞü jakoĞü percepcji,
rozumianej zwáaszcza z perspektywy dydaktycznej. W rozwaĪaniach naszych nie
pominiemy oczywiĞcie warstwy emocjonalnej. Muzyka wszak powstaje w wyniku intensywnych emocji – jak pisaá Bohdan Pociej:
„[…] z miáoĞci, intuicji meta¿zycznych, z religijnych doznaĔ i przeĪyü, z doĞwiadczenia religijnego, z urzeczenia naturą, fascynacji poezją,
malarstwem, architekturą, z wsáuchiwania siĊ w muzykĊ – cudzą i wáasną,
wspóáczesną i dawną, z przypadkowych doznaĔ, ulotnych wraĪeĔ, impulsów Īycia codziennego”10.

Jak powiedziano, Īywioá wody wykorzystywany jest przez czáowieka bezpoĞrednio lub jako inspiracja do róĪnorodnych dziaáaĔ – egzystencjalnych, innowacyjnych, architektonicznych, twórczych oraz na polu jĊzyka sztuki, speániającego
siĊ równieĪ we wzajemnej integracji sztuk. Zatrzymajmy siĊ zatem obok pierwszego „tryptyku”, jaki tworzą: Īywioá wody, architektura i muzyka.

ĩywioá wody – architektura – muzyka
Woda fascynuje czáowieka od najdawniejszych czasów, pozostając w Ğcisáym
związku z architekturą. Dotyczy to zarówno konstrukcji opartych na wizualizacji
dziaáaĔ optycznych (odbicia w wodzie), jak teĪ wznoszenia budowli na brzegach
mórz i rzek, co akcentuje silny związek z Īywioáem wody. Takie usytuowanie
miast uwypukla szczególną rolĊ wody: funkcjonalną, kompozycyjną, estetyczną
i kultową11. Jako przykáad miast – salonów artystycznych Europy, silnie związanych z Īywioáem wody – wymieniü moĪna m.in. WenecjĊ, Petersburg i Amsterdam, otoczone liczną siecią kanaáów. Stanowiáy one Ĩródáo inspiracji dla
wielu artystów, zarówno malarzy (Canaletto), jak i muzyków (np. dla urodzonego w Wenecji Vivaldiego). Petersburg – Wenecja póánocy, jak wielu nazywa to
miasto – to waĪny oĞrodek kulturalny dawnej i wspóáczesnej Rosji, uwieczniony
w powieĞciach wielkich pisarzy, jak Lew Toástoj, Fiodor Dostojewski, Mikoáaj
Gogol, obecny teĪ w Īyciu wielu muzyków i kompozytorów, zarówno urodzonych w tym mieĞcie (Aleksander Borodin, Aleksander Gáazunow, Dymitr Kabalewski, Dymitr Szostakowicz), jak i mieszkających tam na staáe. Nad Newą
komponowaá i wystawiaá w Teatrze Maryjskim Piotr Czajkowski, tworzyli tu
wszyscy kompozytorzy rosyjscy zaliczani do tzw. „PotĊĪnej Gromadki”, koncer10
11

Pociej, op. cit., s. 196.
E. Niemczyk, Cztery Īywioáy w architekturze, Wrocáaw 2002, s. 68.
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towali pianiĞci, jak Maria Szymanowska, tworzyáo teĪ wielu malarzy, poszukujących twórczych inspiracji. Petersburg zawdziĊcza miano kulturalnej stolicy Rosji
takĪe nieustannemu napáywowi artystów.
Dynamiczne strugi wody stanowiáy Ĩródáo pomysáów dla architektów juĪ od
czasów antycznych. ĩywioá wody niejednokrotnie otrzymywaá monumentalne
oprawy w Grecji i Rzymie, równieĪ páynąca woda zrodziáa ¿lozo¿czną reÀeksjĊ
o nieustannym przemijaniu (panta rhei)12. Z punktu widzenia muzyki przeáomowym pomysáem Greków byáo wykorzystanie wody i powietrza w organach (organy wodne konstrukcji Ktesibiosa, prototyp organów Ğredniowiecznych)13.
Akwatyczne monumenty staáy siĊ waĪnym odzwierciedleniem tendencji w architekturze wielu miast w póĨniejszych okresach, jak renesans i barok (równieĪ
z uwagi na nawiązania do wzorów antycznych). Za przykáad moĪe posáuĪyü tu
Rzym z ozdabiającymi miasto fontannami autorstwa Gianlorenzo Berniniego i innych rzeĨbiarzy. Są to zarówno statyczne formy stojące na placach miasta (m.in.
Fontanna Trytona, Fontanna Czterech Rzek), jak i monumentalne budowle, np.
Fontanna di Trevi. BĊdąca zwieĔczeniem antycznego akweduktu, prezentuje ona
poáączenie Īywioáu wody i skaá z okazaáą fasadą paáacową14. Jej oryginalnoĞü
i piĊkno zainspirowaáo Ottorino Respighiego, który wyraziá swoje wraĪenia jĊzykiem muzyki pod wpáywem zachwytu, jakiego doznaá, patrząc na fontanny o takich porach dnia, w których najlepiej harmonizowaáy one z otoczeniem15. Jego
cykl czterech kompozycji, nazwany Fontanny rzymskie (1917), to znakomity
przykáad – w caáoĞci bądĨ we fragmentach – ukazania związków muzyki i architektury oraz emocjonalnego przywiązania do miasta. Kompozycja obrazuje mistrzowskie umiejĊtnoĞci instrumentacyjne Respighiego, jakie posiadá, pobierając
nauki w Rosji u Mikoáaja Rimskiego-Korsakowa, brzmieniem swoim zaĞ przywoáuje ona idee impresjonistyczne (kaskady dĨwiĊków, nastrojowoĞü, ilustracyjnoĞü). Respighi swoje „rzymskie” kompozycje (poza Fontannami skomponowaá
równieĪ Pinie Rzymskie i UroczystoĞci Rzymskie) opatrzyá autorskimi literackimi
wprowadzeniami, które stanowią kluczową pomoc dydaktyczną.
Andante mosso – czĊĞü pierwsza cyklu, zawierająca cztery poematy symfoniczne, opowiadająca o fontannie w Villa Giulia, to obraz budzącego siĊ dnia,
który odsáania malowniczy wiejski krajobraz, niknący niebawem w mgáach
rzymskiego poranka. Fanfara rogów otwiera czĊĞü drugą Vivo, która jest sygnaáem dla radosnych, wodnych zabaw nimf i trytonów. Wspominaną wyĪej najsáynIbid., s. 90.
Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesiĊü, przeá. K. Kumaniecki, Warszawa 1999, s. 244.
14
Konstrukcja nawiązuje do czasów rzymskich, widnieje na niej nimfa, opiekunka Ĩródáa, Neptun, morskie rumaki i trytony na rwącej wodzie, por. Niemczyk, op. cit., s. 124.
15
T. ChyliĔska, S. Haraschin, B. Schaeffer, Przewodnik koncertowy, Warszawa 1991, s. 790.
12
13
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niejszą rzymską FontannĊ di Trevi ilustrują triumfalne brzmienia fanfar, które
zapowiadają rydwan Neptuna. Sáuchacz otrzymaá cenne wskazówki od kompozytora, iĪ wáaĞnie ciągną rydwan konie morskie w otoczeniu syren i trytonów.
Muzyka powoli milknie, fanfary trąbek blakną, co zwiastuje oddalanie siĊ korowodu. Ostatnia czĊĞü – Andante (Fontanna w Villa Medici o zachodzie) dopeánia caáoĞü cyklu, zwiastując swoim melancholijnym brzmieniem zachód sáoĔca
i nadchodzącą ciszĊ nocy16.
Wykorzystanie efektu przepáywających strug wody, która przemierza róĪnorodne miejsca wyznaczone przez konstrukcje architektoniczne w postaci kanaáów,
przepáywów, sztucznych rzek, zostaáo wykorzystane w XIV wieku w sáynnym zespole arabskiego zamku Alhambra w Granadzie. Dziedziniec z Fontanną Lwów,
z którego páynie woda przez wiĊkszoĞü pomieszczeĔ zamku, przepuszczana przez
páytkie kanaáy w posadzkach do ogrodów, zbiorników, fontann – wszystko to stanowi do dziĞ Ĩródáo ocháadzania atmosfery gorącego, hiszpaĔskiego wnĊtrza, jednoczeĞnie stanowiąc oryginalny efekt architektoniczny o zabarwieniu symboliczno-historyczno-kultowym17. Zachwyt tym niesamowitym miejscem zaowocowaá
sáynną kompozycją hiszpaĔskiego gitarzysty koĔca XIX wieku, Francisco Tarregi,
Recuerdos de la Alhambra (Wspomnienia z Alhambry).
Zastosowana przez kompozytora gitarowa technika tremolo, przypominająca nieco brzmienie mandoliny, obrazuje oryginalną strukturĊ utworu, polegającą
na wielokrotnym powtarzaniu szarpniĊü struny trzema palcami, co u sáuchaczy
wzbudza záudzenie sáyszenia jednego dáugiego tonu. Z uwagi na harmoniczne
nakáadanie siĊ dĨwiĊków gitary moĪna odnieĞü wraĪenie, Īe gra dwóch gitarzystów. Wspomnienia z Alhambry są znakomitą propozycją repertuarową podczas
realizacji lekcji muzyki, które dotyczą poznawania instrumentów, kompozytorów hiszpaĔskich i kontekstów programowych w muzyce.
Wiek XIX umoĪliwiá architektom wykorzystanie nowych materiaáów, wĞród
których na podkreĞlenie zasáugują taÀe szkáa. Odkrycie to umoĪliwiáo budowanie nieznanych dotąd akwariów, bĊdących namiastką natury, jaka w rodzącym
siĊ industrialnym Ğwiecie dawaáa moĪliwoĞü odprĊĪenia, spokoju, reÀeksji18.
Nawiązanie do tej tematyki moĪemy odnaleĨü w Akwarium – siódmej czĊĞci cyklu Camilla Saint-Saënsa pod tytuáem Karnawaá zwierząt. Zastosowana przez
kompozytora obsada wykonawcza (instrumenty smyczkowe bez kontrabasu, dwa
fortepiany, Àet, harmonika szklana) oraz ilustracyjny charakter utworu, imitujący
rozedrganą, wzbudzoną przez páywające ryby wodĊ, sprawia, iĪ utwór oddaje
16
Ibid., s. 791; J. MarczyĔska-Negri, Respighi Ottorino, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM.
CzĊĞü biogra¿czna, red. E. DziĊbowska, t. 8, Kraków 2004, s. 368.
17
Niemczyk, op. cit., s. 81.
18
Ibid., s. 130.
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nastrój magicznego Ğwiata. Sáuchanie tej kompozycji z uczniami moĪe przynieĞü
wiele korzyĞci dydaktycznych, począwszy od nabywania umiejĊtnoĞci rozpoznawania brzmienia róĪnych instrumentów muzycznych, po rozwijanie umiejĊtnoĞci
percepcyjnych w kierunku interpretacji programowych.
Artystyczne oblicze Īywioáu morza zawdziĊczamy czĊsto gáĊbokiej inspiracji, jakiej doĞwiadczają artyĞci zafascynowani piĊknem, bezkresem widnokrĊgu, kolorami, brzmieniem poruszającej siĊ wody. Poza fascynacją bezpoĞrednio
wynikającą z natury trzeba zauwaĪyü równieĪ „ukrytą” inspiracjĊ – niedostĊpną
wizualnie, jaką moĪe zrodziü obszar oscylujący wokóá mitów, baĞni, legend czy
postaci fantastycznych. Oba obszary, w ukáadzie syntetycznym: rzeczywistym
i fantastycznym, znalazáy odbicie w twórczoĞci artystów wszystkich epok. W najstarszych wierzeniach ludnoĞci zamieszkującej morskie tereny morze stanowiáo
symbol potĊgi. Tematy morskie odnaleĨü moĪna w sztuce staroĪytnej, w staroegipskich reliefach, malowidáach, sztuce Grecji i Rzymu. Fantazja przeplata siĊ
tam z obserwacją, mitologia zaĞ z historią19.
Kontekst morza widoczny jest w kompozycjach Karola Szymanowskiego,
który przywoáaá muzyką mitologiczne obrazy tuáającego siĊ Odyseusza po morzach i oceanach. Wszak jedne z najbardziej uwodzących istot, jakie wymienia
mitologia – syreny – korzystaáy z muzyki; ich Ğpiew, dziaáający niszczycielsko,
moĪna porównaü do naprzemiennie falującej radoĞci i cierpienia, niczym wznoszące siĊ i opadające fale morskie20. Odyseusz to postaü, do której Szymanowski
powraca niejednokrotnie, bĊdąc Ğwiadomym, iĪ z mitów Odyseusza i wątków
Odysei czerpaáo od czasów staroĪytnych wielu twórców. Zdradliwy syreni Ğpiew
przewija siĊ miĊdzy dĨwiĊkami jednej z czĊĞci tryptyku Metopy.
Przedstawienie tego cyklu to doskonaáa okazja do integracyjnego poáączenia
treĞci bĊdących w pewnym sensie warstwą programową utworu z historią sztuki
i literaturą muzyczną. ZnajomoĞü mitologii greckiej, jaką uczniowie gimnazjum
nabywają w ramach realizacji treĞci jĊzyka polskiego, w sposób istotny moĪe
przyczyniü siĊ do gáĊbszego odbioru tematu21.
Metopy op. 29 (1915), bĊdące tryptykiem fortepianowym, to przykáad powiązania omawianej idei z nowatorskim jĊzykiem harmonicznym22. Sam tytuá, który
okreĞla páaskorzeĨby na fryzach doryckich ĞwiątyĔ, przedstawiające sceny z mitologii, narodziá siĊ w 1911 roku podczas pobytu Szymanowskiego w Palermo. Cykl
K. FabiaĔska-Przybytko, Morze w malarstwie polskim, GdaĔsk 1989, s. 6.
Estetyka czterech Īywioáów, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2002, s. 119.
21
R. Gozdecka, „Na wyĪynach mych samotnych szaĔców stojĊ…” – Karol Szymanowski, twórca wybitny i niedoceniany, [w:] Karol Szymanowski – edukacyjne inspiracje, red. A. Weiner, Lublin
2008, s. 25.
22
T. A. ZieliĔski, Szymanowski. Liryka i ekstaza, Kraków 1997, s. 87.
19
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skáada siĊ z trzech czĊĞci: Wyspa Syren, Kalipso i Nauzykaa, a tytuáy zaczerpniĊte
zostaáy z Odysei. Skojarzenie z elementem antycznej architektury bardziej przywoáuje kompozycjĊ plastyczną, jednak odwoáanie siĊ do mitologicznych postaci ukazuje niezwykáą, fantastyczną aurĊ muzyki23. Brzmienie Wyspy syren – pierwszego
z trzech utworów z cyklu – z malarską fantazją ukazuje koáysanie morza, bryzgające fale, a nowa harmonika, silnie nasycona dysonansami, tworzy czarodziejski
klimat i przywoáuje na myĞl urokliwe syreny i ich zdradliwy Ğpiew, wabiący Īeglarzy ku Ğmierci. Kalipso z kolei, to imiĊ nimfy, która uratowaáa, a nastĊpnie wiĊziáa
Odysa w swojej grocie na wyspie Ogygia. Jest to czĊĞü niezwykle ekspresyjna
o egzotycznym kolorycie. CzĊĞü trzecia natomiast, Nauzykaa (w tytule nawiązująca do máodej córki króla, która odnalazáa wyrzuconego przez fale Odysa), to najbardziej dynamiczna, peána energii i radoĞci czĊĞü cyklu.
Wskazane powyĪej dzieáa architektoniczne oraz utwory muzyczne, jakie powstaáy w wyniku inspiracji twórców tematyką wodną, są jedynie wybranymi
egzempli¿kacjami bogatego zestawu tego rodzaju dzieá. Woda bowiem – jako
Ĩródáo Īycia – posiada gáĊboki, szerszy jeszcze potencjaá symboliczny. Szczególnym zaĞ przykáadem owej symboliki są rzeki, które – kontrastując ze sáonymi
wodami – odpowiadają na potrzeby egzystencjalne czáowieka. Przed nami wiĊc
nastĊpny „tryptyk”.

Rzeka – malarstwo – muzyka
Potencjaá wody-rzeki, interpretowany od strony teologicznej, od zawsze
wzbudzaá w czáowieku wielki respekt. Archetypiczne pojĊcie ĞwiĊtoĞci rzek odczytywane jest w Biblii, gdzie rzeka Jordan – historycznie i religijnie najwaĪniejsza rzeka na Ğwiecie – personi¿kowana jest (jak wiele innych geogra¿cznych
nazw) na wzór antycznego boga rzeki. Poza rolą wody-rzeki bĊdącej Ĩródáem
Īycia oraz wody-rzeki interpretowanej w kategoriach siá transcendentnych czáowiek, dostrzegając jej walory estetyczne, przez wieki dokumentowaá ją w postaci
licznych dzieá sztuki24.
Artystyczne ujĊcie obrazu rzeki w postaci malarstwa pejzaĪowego, jakie istniaáo juĪ w czasach staroĪytnych, ukazuje siĊ na páótnach wielu polskich i Ğwiatowych artystów. Analiza zbiorów poĞwiĊconych tej tematyce wymagaáaby osobnego, analitycznego opracowania, jednak warto – z uwagi na wielki potencjaá
dydaktyczny tego tematu – wspomnieü chociaĪby o Józe¿e CheámoĔskim (obraz
Ibid., s. 87.
M. Kutzner, RzeczywistoĞü rzeki i jej imaginacyjne obrazy artystyczne, [w:] Obraz i Īywioáy…, s. 377-380.
23
24
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Wisáa), Jerzym Dudzie Graczu (Nadrzecze – wieczór), Julianie Faáacie (Wezbrana
rzeka), Rafale Malczewskim (PejzaĪ otulony Ğniegiem), Edwardzie Okuniu (Rzeka Aniene), Henryku Rodakowskim (PejzaĪ znad Dniestru), Janie Stanisáawskim
(Dniepr) czy Leonie Wyczóákowskim (PejzaĪ znad Prutu). Obserwacja przykáadów obrazowania rzeki rozciąga siĊ oczywiĞcie równieĪ na teksty literackie, poetyckie oraz dzieáa muzyczne.
Wyjątkowe miejsce w muzyce zajmuje Weátawa BedĜicha Smetany, pochodząca z cyklu poematów symfonicznych Moja Ojczyzna. Ten bodajĪe najpiĊkniejszy
muzyczny „opis” rzeki w swojej warstwie programowo-literackiej przywoáuje
piĊkno czeskiej ziemi, z zachowaniem XIX-wiecznych tendencji nawiązujących
do historii Czech oraz waĪnych elementów tradycji ludowej tego kraju. Poszczególne epizody ukazują niejako podróĪ od Ĩródáa – narodzin rzeki – do poáączenia
wód z inną czeską rzeką, àabą. Weátawa to kompozycja, której wykorzystanie na
lekcjach muzyki daje nauczycielom wiele moĪliwoĞci dziaáaĔ dydaktycznych.
Poemat otwierają instrumenty dĊte na tle pizzicata skrzypiec, co ilustruje narodziny strumyka, w dalszym przebiegu rozrasta siĊ aparat wykonawczy, narasta
dynamika – i wyáania siĊ „temat rzeki”. W kolejnym epizodzie pojawia siĊ scena
polowania w lesie, zilustrowana przez fanfary rogów i trąbek, niebawem „zakáócona” przez kolejny obraz, jakim jest rozbrzmiewająca czeska polka. Brzmienie
wiolonczel, naĞladujących ludowe basy, przywoáujące obraz ludowej zabawy,
przerywa kolejny, kontrastowy epizod, opowiadający o wĊdrówce rzeki obok legendarnego zamku. Skojarzenia takie moĪe wzbudzaü zastosowanie przez SmetanĊ róĪnych instrumentów dĊtych oraz rozbrzmiewające arpeggia harfy, co buduje atmosferĊ tajemniczoĞci, baĞniowoĞci, jakĪe czĊsto wywoáywaną w utworach kompozytorów doby romantyzmu. KolorystykĊ kompozycji podkreĞlają
brzmienia uzyskane przez niespokojne rytmy perkusji, uderzenia talerzy, gwaátowne, gáoĞne dĨwiĊki instrumentów dĊtych blaszanych, co – jak napisaá w krótkim szkicu treĞci cyklu poematu sam kompozytor – ma za zadanie odtworzyü
groĨny widok ĝwiĊtojaĔskich Wodospadów. Utwór ¿nalizuje kolejne pojawienie
siĊ tematu rzeki, tym razem w tonacji majorowej, z dodatkowo wplecionym motywem poematu Wyszehrad, co stanowi symbol umiáowanej przez kompozytora
ojczyzny, który WeátawĊ majestatycznie wprowadza do Pragi25.
Takich przykáadów opiewania muzyką róĪnych rzek moĪna wymieniü jeszcze
wiele, choüby walc Nad piĊknym, modrym Dunajem Johanna Straussa, obecny
niemal we wszystkich szkolnych propozycjach metodycznych. Kompozytor za-

25
ChyliĔska, Haraschin, Schaeffer, op. cit., s. 882; J. Volek, Semantyka i znaczenie form tanecznych w twórczoĞci Chopina i Smetany, przeá. S. Szypulski, „Rocznik Chopinowski” 20: 1988,
s. 113-119.
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inspirowaá siĊ jednym z wierszy Karla Becka o tym tytule, jednak początkowo
utwór przyjąá formĊ kantaty na chór mĊski. Z uwagi na brak zgodnoĞci z prozodią tekstu utwór nie odniósá sukcesu, co przyczyniáo siĊ do opracowania wersji
instrumentalnej – orkiestrowej26.
SpoĞród repertuaru wokalnego warto przywoáaü znaną od lat pieĞĔ Páynie Wisáa, páynie o rytmie krakowiaka, napisaną przez piewcĊ Krakowa, Edmunda Wasilewskiego (do którego wierszy nota bene muzykĊ pisaá Stanisáaw Moniuszko),
z muzyką Kazimierza Hofmana. PrzybliĪając z kolei postaü tego kompozytora,
warto przywoáaü jego inne pieĞni, utrzymane w rytmach polskich taĔców narodowych, takie jak Dalej cháopcy, dalej Īwawo. Z uwagi na ludową i narodową
stylistykĊ jego utworów, równieĪ nieskomplikowaną melodykĊ, opartą o podstawowe funkcje harmoniczne27, kompozycje Hofmana mogą stanowiü wartoĞciowy materiaá dydaktyczny dla nauczycieli muzyki.
Popularnym utworem, który przewija siĊ przez treĞci niemal wszystkich podrĊczników przeznaczonych dla uczniów w polskiej szkole, jest inna kompozycja wspominanego wczeĞniej Karola Szymanowskiego – Mity (ħródáo Aretuzy,
Narcyz, Driady i Pan). MoĪna okreĞliü je mianem skrzypcowego odpowiednika
fortepianowych Metop. W tym tryptyku kompozytor zaczerpnąá tematy równieĪ
z mitologii greckiej, róĪnica jednak – warta odnotowania – dotyczy faktury i kolorystyki, ksztaátowanych tutaj bardziej plastycznie i zmysáowo. Fakt ten sprawiá,
iĪ Mity wydają siĊ lĪejsze w percepcji, dlatego teĪ bywają czĊĞciej wykonywane.
W programach nauczania wymienia siĊ gáównie czĊĞü pierwszą cyklu: ħródáo
Aretuzy, która tytuá swój zawdziĊcza Ĩródáu w Syrakuzach, oglądanemu przez
Szymanowskiego podczas podróĪy na SycyliĊ w 1911 roku. Fascynacja kompozytora tematyką mityczną objawiáa siĊ równieĪ i w tym cyklu, tytuáowa Aretuza,
bohaterka legendy z Metamorfoz Owidiusza, to bowiem dziewicza nimfa przeĞladowana przez zakochanego w niej boĪka Alfejosa. Ucieka ona na SycyliĊ, gdzie
ratuje ją bogini Diana. Aretuza zostaje ukryta w obáoku, a potem przemieniona
w Ĩródáo. Pojawiająca siĊ w wysokim rejestrze melodia skrzypiec uznawana jest
za najpiĊkniejszą melodiĊ w twórczoĞci Szymanowskiego – liryczna, peána tĊsknoty i zamyĞlenia; charakteryzuje ją egzotyczny koloryt arabsko-perski (naprzemiennie caáe i póátony), a utwór znakomicie obrazuje inspiracje kompozytora
nawiązujące do motywu wody28.

L. KydryĔski, Jan Strauss, Kraków 1979.
Z. ChechliĔska, Hofman Kazimierz, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM…, t. 4, Kraków
1993, s. 261.
28
ZieliĔski, op. cit., s. 109.
26
27
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Ilustracja 1. Iwan Ajwazowski, Obraz sztormu (1854), [za:] Aivazovsky, Leningrad 1980.

Ilustracja 2. Iwan Ajwazowski, Töcza, [za:] Aivazovsky, Leningrad 1980.
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Ilustracja 3. Iwan Ajwazowski, Sztorm nocñ (1849), [za:] Aivazovsky, Leningrad 1980.
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Ilustracja 4. Michaä Gorstkin Wywiórski, ãódĒ rybacka (1916), [za:] Wielka encyklopedia
malarstwa polskiego, red. J. K. Ostrowski, Kraków 2011, s. 717.

Ilustracja 5. Stanisäaw Witkiewicz, Zachód säoþca na morzu (1885), [za:] K. Fabiaþska-Przybytko, Morze w malarstwie polskim, red. E. Rusak, Gdaþsk 1990.
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Ilustracja 6. Caspar David Friedrich, Mnich nad brzegiem morza (1808-1810), [za:]
„Wielcy malarze. Ich Ĕycie, inspiracje i dzieäo” 1999, nr 22, s. 11.

Ilustracja 7. Caspar David Friedrich, Morze w Ĉwietle ksiöĔyca, [za:] „Wielcy malarze.
Ich Ĕycie, inspiracje i dzieäo” 1999, nr 22, s. 24.
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Morze – muzyka – malarstwo
Morze inspirowaáo wielu kompozytorów tworzących w XIX wieku i w latach
póĨniejszych. Takim twórcą niewątpliwie byá Nikoáaj Rimski-Korsakow, którego zasáug dla rozwoju rosyjskiej muzyki i jej wpáywu na europejską nie sposób
przeceniü. Jego kompozycje, nawiązujące równieĪ do rosyjskiej literatury, bardzo czytelnie odzwierciedlają treĞci popularnych legend, bajek czy bylin, jednoczeĞnie eksponują indywidualny styl kompozytorski. Na szczególne podkreĞlenie zasáugują jĊzyk harmoniczny, szata orkiestrowa dostosowana do charakteru
literackiego pierwowzoru komponowanych dzieá oraz efektywna kolorystyka29.
Z uwagi na podjĊtą naukĊ w Korpusie Morskim w Petersburgu Korsakow miaá
bezpoĞredni kontakt z morzem, co wpáynĊáo na jego wielką fascynacjĊ tym Īywioáem i w konsekwencji na jego póĨniejszą twórczoĞü. W wielu partyturach
tego twórcy przewijają siĊ motywy Īywioáów wodnych. Utworem, który znakomicie obrazuje „marynistyczny” koloryt, jest niewątpliwie suita symfoniczna
Szeherezada, choü w twórczoĞci Korsakowa znajdują siĊ równieĪ inne kompozycje, które podejmują tematykĊ Īywioáu wody, jak na przykáad poemat symfoniczny Sadko czy opera Bajka o carze Saátanie. Z uwagi na moĪliwoĞü wykorzystania
wybranych fragmentów Szeherezady w pracy z uczniami warto podkreĞliü jej
niewątpliwe walory dydaktyczne, związane zarówno z moĪliwoĞcią wyeksponowania przy tej okazji sylwetki kompozytora jako rosyjskiego twórcy narodowego30, jak i ukazania tematyki morskiej od strony programowoĞci, tak charakterystycznej dla doby romantyzmu.
Pozamuzyczna treĞü dzieáa, wiąĪąca siĊ z opowieĞciami BaĞni z 1001 nocy,
ukazana zostaáa w czterech obrazach – suitach, zatytuáowanych osobiĞcie przez
Korsakowa. Dwie z nich bezpoĞrednio nawiązują do tematyki morskiej, choü malarstwo dĨwiĊkowe dzieáa kieruje wyobraĨniĊ sáuchacza w stronĊ morza znacznie
czĊĞciej. Są to: suita pierwsza Morze i okrĊt Sindbada oraz czwarta Morze. OkrĊt
rozbija siĊ o skaáĊ, na której wznosi siĊ Īelazny posąg jeĨdĨca. KaĪda z czterech
suit z osobna prezentuje charakterystyczne motywy i tematy, które nawiązują
do literackiego wątku bajek, obrazy morskie i baĞniowe zaĞ, budowane przez
brzmienie orkiestry, ukazują mistrzostwo instrumentacji oraz pomysáowoĞü

29
M. Matecka, ĩywioáy wodne w twórczoĞci Nikoáaja Rimskiego-Korsakowa, [w:] Obraz i Īywioáy…, s. 155.
30
Postaü Rimskiego-Korsakowa jest wymieniana we wszystkich podrĊcznikach szkolnych
w szczególnoĞci dla uczniów gimnazjum podczas realizacji róĪnych tematów szczegóáowych, takich jak szkoáy narodowe w muzyce, wielcy kompozytorzy doby romantyzmu czy twórcy oper.
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w oprawie dĨwiĊkowej, m.in. w imitacji brzmienia wschodnich instrumentów31.
PejzaĪ morza, które przemierza Īeglarz Sindbad, „malują” wielobarwne wspóábrzmienia instrumentów dĊtych drewnianych; spokojne linie melodyczne ustąpią
zaraz záowrogim brzmieniom orkiestry, zwiastującym huragan. Ten moment to
obraz rozszalaáego Īywioáu, z jakim przyszáo walczyü Sindbadowi; niebawem
zmieniające swe oblicze morze áagodnieje, co kreĞlą delikatne frazy orkiestry,
i na nowo powraca obraz statku koáyszącego siĊ na spokojnych falach32.
Dla twórcy Szeherezady – o czym czytamy w autobiogra¿cznej Kronice mojego Īycia muzycznego33 – wielkie znaczenia miaáa literatura, sztuki plastyczne,
poszukiwanie powiązaĔ miĊdzy nimi. Zastosowane przez Korsakowa bogate,
kolorystyczne zestawienia instrumentalne, niemal impresjonistyczna harmonika,
sprawiáy, iĪ przed sáuchaczem – zwáaszcza máodym, nabywającym dopiero umiejĊtnoĞci percepcyjnych – pojawia siĊ niezwykle malownicza wizja baĞniowego
morskiego Ğwiata.
Jednak nie tylko baĞniowoĞü fascynowaáa rosyjskich twórców – równieĪ i odtwarzanie wizji realnego Ğwiata. Nie da siĊ tutaj pominąü postaci Iwana Ajwazowskiego – najwiĊkszego bodajĪe malarza marynistĊ, dokumentującego morze
i ludzi z nim związanych; marynistĊ, który pozostawiá nieprawdopodobną liczbĊ dzieá, bo okoáo szeĞü tysiĊcy, i niemal wszystkie inspirowane przez Īywioá
wody34. Artysta malowaá zarówno swoje rodzinne, nadmorskie miasto, TeodozjĊ,
o róĪnych porach dnia, jak i inne, które odwiedzaá podczas swoich licznych podróĪy. Warto zatrzymaü siĊ na chwilĊ przy reprodukcjach páócien, takich jak Stara Teodozja (1845), Spokojne morze (1863), Teodozja o wschodzie sáoĔca (1855),
Widok Odessy od strony morza (1865), Burza przy brzegu (1850), Rybak na áodzi
(1852), czy teĪ przy cyklu obrazów przedstawiających sztorm na róĪnych morzach i oceanach. Prezentacja obrazów Ajwazowskiego, przygotowana w poáączeniu z wybranymi dzieáami muzycznymi, moĪe stanowiü dla uczniów ciekawą
i wartoĞciową drogĊ poznania Ĩródeá inspiracji w sztuce.
Polskie XIX- i XX-wieczne malarstwo marynistyczne reprezentuje wielu
twórców. Przywoáaü tutaj wypada takich artystów, jak Aleksander Oráowski (Katastrofa morska 1809, PejzaĪ morski 1809), Franciszek Ksawery Lampi (Ratowanie rozbitków 1850, Rozbitkowie u brzegu morza 1840), oraz artystów tej miary, co Aleksander Gierymski (Morze 1901), Ferdynand Ruszczyc (Brzeg morski
1895) czy Michaá Gorstkin Wywiórski (Barka Īaglowa w porcie 1918). Wiele
31
A. Neuer, Rimski-Korsakow Nikoáaj, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM…, t. 8, Kraków
2004, s. 416; A. Soáowcow, Rimski-Korsakow, przeá. M. Zagórska, Kraków 1975, s. 15.
32
Matecka, op. cit., s. 169.
33
[Za:] ibid., s. 159.
34
Aivazovsky, Leningrad 1987.
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dzieá o tematyce marynistycznej moĪna zaprezentowaü uczniom podczas wizyty
w Galerii Morskiej w GdaĔsku, która jest jedyną w Polsce staáą ekspozycją malarstwa marynistycznego35.
Baátyk – w odniesieniu do muzyki polskiej – kaĪe oczywiĞcie przywoáaü dzieáo Feliksa Nowowiejskiego: bardzo popularną w okresie miĊdzywojennym operĊ
Legenda Baátyku op. 28, wykonaną po raz pierwszy w 1924 roku36. W dziele tym
Nowowiejski nawiązywaá do romantycznej opery wáoskiej i niemieckiej oraz
wykorzystywaá elementy polskiego folkloru. Najbardziej znanym fragmentem
opery jest tenorowa aria Domana z II aktu „Czy ty mnie kochasz, o dziewczyno”, którą rozsáawiaá na Ğwiecie Jan Kiepura. Przykáad ten – choü nie wystĊpuje
wĞród propozycji do sáuchania w polskich podrĊcznikach szkolnych – mógáby
stanowiü ciekawą, alternatywną propozycjĊ, która eksponuje zróĪnicowaną liniĊ
melodyczną oraz rozlegáe moĪliwoĞci gáosowe Ğpiewaka.
Postacią niezwykle waĪną dla rozwoju muzyki przeáomu XIX i XX wieku,
której nie moĪna pominąü przy tematyce morskiej (jakkolwiek jego twórczoĞü
zatacza znacznie szerszy krąg tematyczny), jest Claude Debussy. Mawiaá on, iĪ
„przeznaczone mi byáo cudowne Īycie Īeglarza. Jedynie los zadecydowaá inaczej;
a przecieĪ zostaáo we mnie szczere umiáowanie morza” – tak czytamy w jednym
z listów z 1903 roku37. To bezkresne Ĩródáo inspiracji, szczególnie popularne
wĞród artystów na początku XX wieku i czĊsto przywoáywane przez malarzy impresjonistów, stanowiáo wielki obszar poszukiwaĔ twórczych Debussy’ego. Portret morza, jaki nam pozostawiá, to cykl trzech symfonicznych poematów, zatytuáowanych Od Ğwitu do poáudnia na morzu, Gra fal oraz Dialog wiatru z morzem,
co razem wspóátworzy caáodzienną muzyczną opowieĞü o morzu. Warto dodaü,
iĪ utwór ten zostaá zainspirowany nie tylko osobistym upodobaniem, na jego powstanie wpáynąá równieĪ fakt zachwytu morzem, jaki zrodziá siĊ pod wpáywem
drzeworytu (znalazá siĊ on na okáadce partytury) autorstwa japoĔskiego malarza
Hokusai, którego twórczoĞcią byá zachwycony Debussy38.
W czĊĞci pierwszej, De l’aube a midi sur la mer, z uwagi na zastosowane
krótkie i róĪnorodne motywy, rozwijane w spokojnym tempie i zróĪnicowane
pod wzglĊdem kolorystyki, sáychaü budzące siĊ morze przy wschodzącym leniwie sáoĔcu. CzĊĞü druga, Jeu de vagues, pomimo zdecydowanej niechĊci Debussy’ego do „muzycznego malowania”, jest bardzo malarska, jawi siĊ jako oĪywione juĪ morze, zilustrowane glissandami harfy, dialogiem tematów, subtelnymi
35
Zob. http://www.cmm.pl/index.php/spichlerze-na-olowiance/wystawy-stale/galeria-morska
[30.09.2012].
36
Ojciec – Anioá. Wspomnienie o Feliksie Nowowiejskim, red. M. Durnowska, PoznaĔ 2000.
37
A. Waugh, Muzyka klasyczna. Nowy sposób sáuchania, przeá. K. KáosiĔski, Kraków 1997, s. 90.
38
P. Holmes, Debussy, przeá. R. Kowal, Kraków 1999, s. 100.
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dĨwiĊkami, przypominającymi alfabet Morse’a i mocnymi akordami orkiestry,
zgodnie z tytuáem stanowi obraz rozkoáysanego morza. Trzecia czĊĞü, Dialogue
du vent et de la mer, to nasycony zmiennoĞcią dynamiki, kolorystyki, rytmu,
dialog dwóch Īywioáów – powietrza i wody. Muzyka w tej czĊĞci rozbrzmiewa
z duĪym nasyceniem emocjonalnym, wydaje siĊ, iĪ Debussy`ego umiáowanie
morza siĊga kulminacji39. Jak zauwaĪa Stefan JarociĔski, Debussy roztaczając
przed sáuchaczem w tej czĊĞci bezmiar morza, ukazuje záowrogi gáos huraganu,
który „zdaje siĊ nieĞü zapowiedĨ Ğmierci i zniszczenia”40. Odczuwając samotnoĞü
w obliczu Ğmierci Debussy czĊsto przywoáywaá w myĞlach morze, mówiąc, Īe
„tylko morze postawiáoby mnie na nogi”, i dodawaá –„morze, matka nas wszystkich […]”41.
Cykl poematów La mer to nie jedyne dzieáo kompozytora, które obrazuje wielką moc inspiracji tematyką marynistyczną. Jedna z trzech czĊĞci cyklu Nokturny
– Syreny – nawiązuje równieĪ do tematyki morskiej, wodne cechy w utworze obrazuje zaĞ charakterystyczne dla Debussy’ego brzmienie: nietonalna harmonia,
dĨwiĊcznoĞü, nieustannie zmieniający siĊ koloryt, migotliwe, moĪna powiedzieü
muzyczne malarstwo impresjonistyczne. Wzmagający siĊ i oddalający Ğpiew syren wykonuje – w postaci wokalizy – chór ĪeĔski, co obrazuje marynistyczne
fantazje kompozytora, który w jednym z listów pisaá, iĪ „w istocie rzeczy, jedynie
natura potra¿ przywróciü nam siáy. A przecieĪ ludzie nie potra¿ą dostatecznie
uszanowaü morza. […] W morzu jest miejsce tylko dla syren…”42.
Muzyka i malarstwo w Ğcisáy sposób wspóáistnieją w twórczoĞci innego kompozytora i zarazem malarza, Mikalojusa Konstantinasa ýiurlionisa. Fenomen
tych wzajemnych relacji skutkuje oryginalnym i niepowtarzalnym stylem artysty, zarówno w obszarze muzyki, jak i malarstwa. Analiza jego dzieá wymaga
interpretacji zgodnie z ideą symbolizmu w sztuce. Za jedno z waĪniejszych jego
dzieá uznaje siĊ poemat symfoniczny Morze, powstaáy na początku XX wieku,
wykonany zaĞ dopiero w latach trzydziestych43. Utwór – podobnie jak opatrzone
tym samym tytuáem obrazy – skomponowany zostaá w formie allegra sonatowego, do którego kompozytor doáączyá napisany przez siebie poemat literacki. Dramaturgii nadaje mu ¿lozo¿czny kontekst poetycki, a jego treĞü ukazuje gáĊboką
inspiracjĊ, jaką w morzu odnalazá kompozytor:

ChyliĔska, Haraschin, Schaeffer, op. cit., s. 253.
S. JarociĔski, Debussy a impresjonizm i symbolizm, Kraków 1976, s. 170.
41
Ibid., s. 170.
42
Holmes, op. cit, s. 100.
43
D. Mirka, Idea korespondencji w poemacie symfonicznym „Morze” Mikalojusa Konstantinasa ýiurlionisa, [w:] W krĊgu muzyki litewskiej, red. K. Droba, Kraków 1997, s. 15.
39
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„PotĊĪne morze. Wielkie, bezkresne, niezmierzone. Caáe niebo otula
swoim báĊkitem twe fale, a ty, wielkoĞci peáne, dyszysz cicho i spokojnie,
bo wiesz, Īe twa moc jest bezkresna i potĊga bez granic, twoje istnienie
nie ma koĔca. Wielkie, dumne, potĊĪne morze [...] odwieczny królu olbrzymów, który spoczywasz tysiące wieków, oĞwietlany przez mrugające
sáoĔce wszechĞwiata, zawsze zimny i niespokojny, ty niepokoisz siĊ. Czy
dlatego, Īe Twoje fale nie są juĪ w twym wáadaniu? Wiatr juĪ zawáadnąá
nimi […] Wiatru juĪ dawno nie ma. Zabierasz swoje fale, swoje resztki
i zanosisz siĊ skargą Īaáosną, jak dziecko. Czemu siĊ skarĪysz morze?”44.

Warto zwróciü uwagĊ, Īe powyĪszy komentarz literacki – wzorem muzyki
i obrazów ýiurlionisa – zbudowany zostaá z zachowaniem zasady trójczáonowoĞci, jaką charakteryzuje forma allegra sonatowego: w ekspozycji nastĊpuje
wprowadzenie tematu (morza lub tematów: morza i wiatru), przetworzonych nastĊpnie w wirze dynamicznych dziaáaĔ sztormu i burzy na morza i zrekapitulowanych ¿nalnie sáowami: „wiatru juĪ dawno nie ma. Zabierasz swoje fale”.
Poemat symfoniczny Morze wykazuje Ğcisáy związek z wizją malarską artysty, obrazowaną w postaci dzieá, takich jak Sonata morza, Rex, etiuda malarska
Morze, Potop czy Stworzenie Ğwiata45. Morze jest w nich tematem dominującym,
woda zaĞ – jak zauwaĪa Danuta Mirka – przedstawiana jest w nich jako antyteza
jednego z pozostaáych Īywioáów: ognia (morze – sáoĔce), ziemi (morze – ląd),
powietrza (morze – niebo, przestworza)46. Wspomniane obrazy cechuje modelowa wrĊcz wizualizacja, sytuowana w ukáadzie poziomym: plan górny obrazuje
powietrze, natomiast dolny, wyznaczony linią horyzontalną, to morze. Podobna sytuacja daje siĊ zauwaĪyü w dziele muzycznym, kompozytor „przydziela”
morzu struktury melodyczne, wiatrowi zaĞ – rytmiczne. Symbolika morza, jako
ekwiwalent syntezy materii i ducha, jest widoczna w wielu jego dzieáach. ýiurlionis byá przekonany, iĪ „nie ma granic pomiĊdzy sztukami. Muzyka áączy poezjĊ i malarstwo, ma swoją architektonikĊ. Malarstwo moĪe posiadaü takĪe takąĪ
architektonikĊ jak muzyka i w farbach wyraĪaü dĨwiĊki”47. Poemat, trwający
ponad trzydzieĞci minut, wykazuje zróĪnicowanie dynamiczne, kolorystyczne,
jest czytelnym materiaáem dowodzącym idei korespondencji sztuk i modelową
ilustracją muzycznego symbolizmu.

Ibid., s. 17.
M. K. ýiurlionis. TwórczoĞü, osobowoĞü, Ğrodowisko, Muzeum Narodowe w Warszawie, Katalog wystawy, Kaunas 2001.
46
Mirka, op. cit.
47
B. Weber, ýiurlionis Mikalojus Konstantinas, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM…, t. 2,
Kraków 1984, s. 207.
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W grupie kompozytorów, którzy inspirowali siĊ tematyką morza, znajduje
siĊ bez wątpienia Benjamin Britten. Jego „wyrazista angielskoĞü” nadaáa utworom piĊtno indywidualne, ich twórcĊ zaĞ ustawiáa w rzĊdzie kompozytorów narodowych48. Bliskie mu Ğrodowisko wybrzeĪa, w którym wzrastaá i z którym
związany byá do koĔca Īycia, znalazáo swoje echa w wielu jego kompozycjach.
Pierwsze fascynacje tematem morskim w muzyce otworzyá przed Brittenem jego
nauczyciel Frank Bridge49, wĞród póĨniejszych zaĞ, dojrzaáych jego kompozycji
na szczególne podkreĞlenie zasáuguje opera Peter Grimes (1945). Motyw burzy
pojawia siĊ w operze wielokrotnie, w muzyce sáychaü wiatr, wzburzone morze,
potĊgujący siĊ niepokój rybaków. Z punktu widzenia dydaktycznego czytelne od
strony programowoĞci są wyodrĊbnione z opery cztery orkiestrowe interludia.
Pierwsze interludium, Dawn (ĝwit), obrazuje szum morskich fal (sáychaü
altówki, klarnety oraz harfĊ), krzyk mew (zilustrowany przez Àety i skrzypce)
i podmuchy wiatru (waltornie) – wszystko obrazuje budzące siĊ z uĞpienia spokojne morze50. MoĪna uznaü to za początek kolejnego muzycznego nawiązania
do Īywioáu wody, gdyĪ zapowiada to tryton – interwaá symbolizujący w operze
niepokojącą siáĊ morza51.
Drugie interludium, otwierające akt II Sunday Morning (Niedzielny poranek),
to ilustracja pogodnej niedzieli, którą zapowiadają bijące dzwony angielskich
koĞcioáów. Skojarzenia te przywoáują nakáadające siĊ na siebie stojące dĨwiĊki
waltorni i Àetów. Ogólnie w tej czĊĞci wyczuwa siĊ spokój, który niebawem zostaje zakáócony dynamicznie falującymi przebiegami linii melodycznych oraz
dĨwiĊkami dzwonów rurowych, które doĞü záowieszczo zapowiadają nadchodzące w operze wydarzenia.
Akt III opery poprzedza kolejne morskie interludium – The Moonlight (ĝwiatáo ksiĊĪyca); jak zapowiada tytuá, jest to romantyczny obraz spokojnego morza
nocą. Linia melodyczna ukáada siĊ áukowo, czĊĞü Ğrodkowa, poprzedzona obrazem delikatnego drgania taÀi wody, osiąga dynamiczny punkt kulminacyjny,
aby w postaci ostinatowych dĨwiĊków granych przez ksylofony i trąbki zamknąü
caáoĞü spokojnymi, wyciszającymi siĊ akordami52.

48
J. Paja, Britten Benjamin, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM…, t. 1, Kraków 1979, s. 422;
N. Evans, Icons. Benjamin Britten, „Classic CD Magazine” UK 2000, nr 129, s. 24.
49
Kompozycja Franka Bridge’a – suita symfoniczna Morze, napisana w 1910 roku – wywaráa
na máodym Brittenie ogromne wraĪenie; por. A. Tuchowski, Benjamin Britten. Twórca – dzieáo –
epoka, Kraków 1994, s. 21.
50
N. Evans, The British Isles a musical tour, „Classic CD Magazine” UK 1998, nr 99, s. 67.
51
Tuchowski, op. cit., s. 107.
52
Ibid., s. 112, 116.
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Ostatnie z cyklu interludium to Storm (Burza). Budowa tej czĊĞci to rondo
z trzema kupletami (ABACADA). Refren rozpoczynają intensywne brzmienia
kotáów ilustrujące grzmoty burzy, przebieg linii melodycznej stopniowo zaognia
siĊ, nabiera dramatyzmu. CzĊĞü B to chromatycznie wznoszący siĊ przebieg groĨnie brzmiących fraz, w dalszej czĊĞci, jak twierdzi Paul Serotsky, Britten cytuje
jedną z czĊĞci V Symfonii Gustava Mahlera (czĊĞü Sturmisch bewegt). Kontrast
nastroju obrazuje „namalowana muzycznie” delikatna bryza deszczu, sugerująca
nadziejĊ i rywalizująca z powracającym sztormem, który jednak zwyciĊĪa53.
TwórczoĞü Brittena, mimo iĪ uchodzi on za najwybitniejszego brytyjskiego
kompozytowa, nie jest eksponowana w treĞciach programowych przedmiotu muzyka w szkolnictwie polskim. Wydaje siĊ jednak, Īe czytelna warstwa programowa czterech powyĪszych interludiów moĪe stanowiü powaĪny argument za wykorzystywaniem tej kompozycji podczas realizacji tematów lekcji poĞwiĊconych
ilustracyjnoĞci w muzyce.
Wspóáistnienie Īywioáu wody-morza oraz muzyki Brittena zaowocowaáo powstaniem rzeĨby The Scallop autorstwa brytyjskiej rzeĨbiarki i malarki Maggi Hambling. RzeĨba, wykonana z nierdzewnej stali i przedstawiająca muszlĊ
(o wielotorowej symbolice), zostaáa usytuowana na plaĪy w Aldenburgh w 2003
roku i poĞwiĊcona jest wáaĞnie Brittenowi. Na jej krawĊdzi widnieją sáowa z opery Peter Grimes: „I hear those voices that will not be drowned”.
ĩywioá morza – poza wspomnianą muszlą – obrazują równieĪ inne, wykorzystywane w architekturze atrybuty Īeglarskie, charakterystyczne dla tzw. gotyku oceanicznego (stylu manueliĔskiego), rozpowszechnionego w Portugalii na
przeáomie XV i XVI wieku54. Eksponowanie w dekoracjach architektonicznych
elementów form Īeglarskich, lin okrĊtowych, motywów fauny i Àory morskiej –
to waĪny symbol zamorskich wypraw Portugalczyków i ich silnych związków
z morzem. WspóáczeĞnie Portugalia kojarzona jest z muzyką fado, która wykazuje równieĪ znaczący związek z Īywioáem wody. Gatunek ten powstaá w XIX
wieku, a jedna z hipotez gáosi, iĪ jako pierwsi smutne melodie fado nucili Īeglarze przebywający latami poza krajem, a gatunek ten od dawien dawna byá popularny w dzielnicach portowych portugalskich miast55. Teksty melancholijnych
pieĞni mówią o radoĞci i cierpieniu, róĪnych aspektach egzystencji czáowieka,
jego przeznaczeniu:
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P. Serotsky, Four Sea Interludes, From “Peter Grimes”, http://www.musicweb-international.
com [30.09.2012].
54
Niemczyk, op. cit., s. 144.
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A. Pamuáa, F. Kuhl de Oliveira, Portugalia w rytmie fado, Kraków 2009, s. 91.
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Kiedy noc zapada nad Lizboną,
Jak statek bez Īagli,
Caáa Alfama przypomina
Dom bez okien,
Gdzie cháód przenika ludzi,
Jak na zimnym poddaszu
Alfama nie pachnie fado
Pachnie ludzką samotnoĞcią
pachnie poranioną ciszą
o smaku chleba ze smutkiem
Alfama nie pachnie fado
Ale nie ma innej pieĞni56.

***
Ograniczone ramy niniejszego artykuáu pozwoliáy na dokonanie jedynie bardzo pobieĪnej i fragmentarycznej charakterystyki rozlegáego, niezwykle róĪnorodnego zjawiska artystycznego. Omówione utwory muzyczne o charakterze
programowym pochodzą z XIX i XX wieku, choü wiemy, Īe Īywioá wody inspirowaá twórczoĞü kompozytorów znacznie wczeĞniej, by przywoáaü chociaĪby
Antonia Vivaldiego La tempesta di mare (Burza na morzu) z Koncertu Es-dur.
Podobna sytuacja ma miejsce w dziedzinie sztuk plastycznych, zwáaszcza w malarstwie, gdzie moĪna by wskazaü jeszcze caáy szereg dzieá odsáaniających inspiracyjną siáĊ Īywioáu wody. Z pewnoĞcią poĞród wszystkich tych pominiĊtych
przez nas dokonaĔ artystycznych – a myĞlimy tu takĪe o literaturze, poezji –
znajduje siĊ wiele takich fenomenów, które – same w sobie bądĨ we wzajemnych
powiązaniach albo analogiach – powinny wzbogaciü materiaá demonstracyjny
wykorzystywany w edukacji interdyscyplinarnej.

SUMMARY
The themes of the four elements – with their extremely rich symbolism – have been
taken up by many artists. The forming of knowledge about nature, initiated already in the
ancient times, resulted in the four-component conception of the elements, which distinguished earth, water, air and ¿re. These elements aroused and shaped the imagination of
many artists and composers. After all, ¿re means warmth and light but also conÀagration
56
J. C. Ary dos Santos, Quando Lisboa anoitece [fragment], [za:] http://www.infopedia.pt/$jose-carlos-ary-dos-santos [30.09.2012].
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and destruction; water keeps one alive but it also Àoods; wind in turn revives but it also
causes devastation; similarly, earth is the mother of all riches, but at the same time it hides
destructive forces that lie dormant in its mysterious interior.
The present article discusses the problems of inspiration by the element of water,
found in musical pieces and in plastic arts; at the same time it places the subject matter
so de¿ned in the perspective of correspondence and integration of arts. The study presents the analysis of the problems of inspiration by the water element in reference, inter
alia, to the relationships and parallels occurring between the sphere of architecture and
music, and to the subject matter of the river, sea and ocean present in painting and music, occasionally taking achievements in sculpture and literature into consideration. The
principal object of observation was music. Therefore, the works of the following composers have been discussed: Ottorino Respighi, Francisco Tarrega, Karol Szymanowski,
BedĜich Smetana, Nikoáaj Rimsky-Korsakov, Claude Debussy, and Mikalojus Konstantinas ýiurlionis. The present study is ¿rst of all a contribution to interdisciplinary education, being chieÀy meant for music teachers.

